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שם הקורס :תיאוריות בסיסיות במנהל החינוך
מס' קורס 12920017 :
שם המרצה :ד"ר דורית טובין
שעות קבלה ____________ :בבניין _______ חדר ________
יעדי ההוראה:
מטרת הקורס
קורס זה מיועד לתלמידי תואר שני במנהל החינוך ,במטרה להציג ולבחון תיאוריות ארגוניות
ומושגים בסיסיים בתורת מנהל החינוך כדי להיטיב להבין תופעות ,אירועים ותהליכים המתרחשים
במערכת החינוך .במהלך הקורס ידרשו הסטודנטים להשתמש במגוון הגישות לצורך ניתוח תופעות
ארגוניות במערכת החינוך תוך התמקדות בארגון הבית ספרי.
מילות מפתח :מבנה ,מוסד ,תהליכים ארגונים ,מנהיגות ,תרבות ארגונית ,פוליטיקה והצלחה
ארגונית.
פרשיות לימודים:
 .1תיאוריות ארגונית במבט היסטורי:
•
•
•
•
•
•

תיאורית הניהול המדעי
המודל הבירוקרטי
תיאורית יחסי האנוש
תיאורית התלות במשאבים
תיאורית תלות מצב
התיאוריה המוסדית החדשה :צמיחת שדות מוסדיים ,יזמות מוסדית,
עבודה מוסדית ,והיברידיות

 .2מבנה הארגוני של בית הספר ורוטינות ארגוניות
 .3תיאוריות מנהיגות וניהול:
•
•
•
•
•
•
.4
.5
.6
.7

מנהיגות כריזמטית
מנהיגות טרנספורמטיבית
הטווח המלא של המנהיגות
מנהיגות אכפתית
מנהיגות מבוזרת
מנהיגות פדגוגית

תרבות ואקלים בארגון החינוכי
סמכות ,כוח ופוליטיקה בארגוני חינוך
הארגון החינוכי וקהילותיו
כישלון ,בינוניות והצלחה של ארגוני חינוך

דרישות והרכב ציון הקורס *
משקל בציון הסופי **
נוכחות

 10% -נוכחות והשתתפות

בחנים ***

______ % -

עבודות

 90% -עבודת סיכום

מבחנים

______ % -

סיורים

______ % -

סה"כ

100% -

חובה __בחירה
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